
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Subiecte pentru – Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii” – 14 APRILIE 2009
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OLIMPIADA – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza naţională – 14.IV.2009

Profil: Tehnic
Calificarea: Tehnician electrotehnist
Clasa: a XII-a ruta progresivă

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte

A.Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 10 puncte

1.Măsurarea este procesul prin care:

a. unitatea de măsură este comparată cu o altă unitate de măsură;
b. mărimea fizică de măsurat este comparată cu o altă mărime fizică;
c. mărimea fizică de măsurat este comparată cu o altă mărime de aceeaşi natură;
d. mărimea fizică de măsurat este comparată cu o unitate de măsura.

2.Ampermetrul se conectează în circuitul de măsurat în:

a. serie cu o rezistenţă adiţională;
b. paralel cu consumatorul;
c. serie cu  consumatorul;
d. paralel cu o rezistenţă adiţională.

3.Elementele de reglaj ale punţii Maxwell sunt:

a.  rezistor fix în serie cu o bobină variabilă;
b.  rezistor variabil în serie cu o bobină variabilă;
c.  rezistor variabil în serie cu un condensator variabil;
d.  rezistor variabil în paralel cu un condensator variabil;

4.În structura unui sistem electroenergetic intră:

a. instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice;
b. instalaţiile electroenergetice de transport şi distribuţie a energiei electrice;
c. instalaţiile energetice ale unei centrale electrice şi posturile de transformare a

energiei electrice;
d. instalaţiile electroenergetice de transport, distribuţie, consumatorii

electroenergetici şi furnizorii de energie.

5.Dacă rezistenţa adiţională este de n ori mai mare decât rezistenţa internă ra, tensiunea
maximă care va putea fi măsurată va fi:

a. de n ori mai mare;
b. de n-1 ori mai mare;
c. de n+1 ori mai mare;
d. de n-1 ori mai mică;
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6.Ce mărime exercită influenţe nedorite asupra mărimii de ieşire a sistemului de reglare
automată:

a. mărimea de intrare;
b. abaterea;
c. perturbaţiile;
d.         marimea de comanda

7.Scurtcircuitul între două sau mai multe spire din înfăşurarea secundară a unui transformator
conduce la:

a. mărirea tensiunii secundare;
b. micşorarea tensiunii secundare;
c. micşorarea tensiunii primare.
d. marirea tensiunii primare si micsorarea celei secundare

8.Dispozitivul cu ajutorul căruia se aduce acul indicator la reperul 0 la ohmmetrul derivaţie se
numeşte:

a. şunt;
b. amortizor;
c. corector de nul;
d. potenţiometru de reglaj.

9. Apariţia cercului de foc la colectorul maşinii de curent continuu se datorează:

a. scurtcircuitării unei spire din înfăşurarea rotorică;
b. întreruperii înfăşurării rotorice;
c. întreruperii înfăşurării statorice.
d. defectarii colectorului

10.Wattmetrul electrodinamic are scara de măsurare:

a.  inversă şi uniformă
b. directă şi uniformă
c. inversă şi neuniformă
d.         directă şi neuniformă

B.Transcrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul
fiecăruia litera A dacă apreciaţi că răspunsul este adevărat sau litera F dacă apreciaţi că
răspunsul este fals:  5 puncte

1. Maşina de curent continuu cu excitaţie serie se ambalează la   funcţionarea în gol .

2.Solicitările termice ale aparatelor electrice sunt solicitări provocate de variaţii de tensiune
electrică .

3.Elementul de execuţie reprezintă partea prin care dispozitivul de automatizare acţionează
asupra instalaţiei tehnologice.
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4.Inversarea sensului de rotaţie la maşina asincronă trifazată se realizează prin schimbarea
ciclică a fazelor.

5.Cuplul electromagnetic dezvoltat la o maşină de  curent continuu este proporţional cu fluxul
inductor, curentul din indus, turaţia maşinii.

C. Stabiliţi corespondenţa  între locaţii şi elementele componente ale unei maşini de curent
continuu corespunzatoare coloanelor A şi B : 5 puncte

A B
1.poli principali a)înfăşurare de compensaţie
2.rotor b)înfăşurare auxiliară
3.ax rotoric c)înfăsurare  secundară
4.talpa polilor principali d)colector
5.poli auxiliari e)înfăşurare inductoare

f)înfăşurare indusă

Subiectul  II 30 puncte

A.Completati spaţiile libere numerotate. 8 puncte
   a)Puntea Maxwell este destinată măsurării ...........1.......... cu factor de ....2........... mic.

 b)Scurtcircuitarea ...3... secundare a unui transformator monofazat constituie regim de ..4.... .

B.În figura de mai jos este  reprezentată o maşină electrică asincronă cu inele.
      a)identificaţi elementele componente marcate în figură ; 11 puncte

      b)precizaţi  pe scurt rolul funcţional al elementelor componente marcate;              11 puncte
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SUBIECTUL III     40  puncte

1.Realizaţi un eseu despre construcţia  transformatoarelor monofazate utilizând  5 elementele
constructive de bază .

20 puncte

2.Un motor de curent continuu cu excitaţie derivaţie are următoarele caracteristici:tensiune de
alimentare U=440 V, curent absorbit I=50 A, curent de excitaţie Iex=5 A, rezistenţa indusului
R=0,6 Ω şi căderea de tensiune la perii ∆Up=3 V.Se cere: 20 puncte

a)Schema electrică a motorului cu excitaţie derivaţie;

b)Puterea absorbită, Pn;

c)Curentul din indus, IA;

d)Tensiunea electromotoare indusă în înfăşurări, E.
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Barem de corectare şi notare

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I.           TOTAL: 20 puncte

A.  1 – c, 2 – c, 3 – d, 4 – a, 5 – c, 6 – c, 7 – b, 8 – d, 9 – b, 10 – b 10 puncte
Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0p.

B. 1 –A, 2 – F, 3 – A, 4 – F, 5 – F,                                                   5 puncte
Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0p.

C.    1 – e, 2 – f, 3 – d, 4 – a, 5 - b
 5 puncte

Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0p.

Subiectul. II.           TOTAL: 30 puncte

A 1 – bobinelor; 2-calitate; 3-înfăşurării; 4-scurtcircuit (avarie)                      8 puncte
Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0p.

B a) 11 puncte 1-
miez statoric;2-înfăşurare statorică;3-miez rotoric;4-înfăşurare rotorică:5- carcasă:6- scut
portlagăr:7-ax  sau arbore;8-rulment;9-scut portperii:10- ventilator:11-inel ridicare
Se acordă câte 1p pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia

se acordă 0p.
   b) 11 puncte
1- miez statoric are rolul de închidere a liniilor câmpului magnetic datorat înfăşurării statorice
2- înfăşurare statorică are rolul de a crea câmpul magnetic inductor
3- miez rotoric are rolul de închidere a liniilor câmpului magnetic creat de înfăşurarea rotorică
4- înfăşurare rotorică crează câmpul magnetic de reacţie
5- carcasă  susţine şi protejează elementele componente
6- scut portlagăr susţine şi centrează arborele
7- ax suportă greutatea totală a părţii în mişcare şi solicitările datorate cuplului de rotaţie pe

care îl transmite
8- rulmentul asigură mişcarea relativă a rotorului faţă de stator
9- portperii susţin periile care au o poziţie invariabilă
10- ventilatorul asigură răcirea maşinii
11- inel de ridicare asigură ridicarea şi transportul masinii electrice

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte.
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Subiectul  III .                                                                                            TOTAL : 40 puncte
1. Realizarea eseului  în care sunt descrise cinci elemente constructive de bază (miez
magnetic,înfăşurare primară,înfăşurare secundară,elemente de susţinere şi fixare,elemente
izolatoare ) 20 puncte

Câte 4p pentru fiecare element descris.
Enumerarea elementelor constructive fără realizarea descrierii acestora 5 puncte

-miez magnetic realizat din tole de fier siliciu  ,izolate între ele şi având diverse forme
constructive

-înfăşurarea primară realizată din conductor de cupru emailat având secţiunea circulară,cu
numărul de spire N1>N2 la transformatoare coborâtoare sau N1<N2 la transformatoare
ridicătoare

-înfăşurarea secundară poate fi de joasă tensiune pentru transformatoare coborâtoare       sau
de înaltă tensiune pentru transformatoarele  ridicătoare

-elemente de susţinere şi fixare; miezul magnetic se fixează cu bride metalice izolate cu carton
electrotehnic faţă de miez,iar bridele sunt strânse cu prezoane

-elemente izolatoare; izolaţia înfăşurării faţă de miezul magnetic se face  folosind o carcasă din
textolit,pertinax etc.   Înfăşurările se împregnează cu lac electroizolant

2. 20 puncte
a) -desenarea schemei cu mărimile electrice corespunzătoare 5 puncte

-desenarea schemei incomplet sau lipsa unor mărimi electrice 2 puncte

 b) Pn= U x I= 440 x 50= 22000 W = 22 kW  5 puncte

c) Ia= I-Iex= 50-5 = 45 A 5 puncte

d) E= U-∆Up-Rax Ia= 440-3-0,6x45= 410 V 5 puncte

Se acordă câte 2p pentru fiecare formulă scrisă corect, câte 2p pentru fiecare rezultat corect şi
câte 1p pentru unitatea de măsură.

Notă: Se punctează oricare formulare corectă de răspuns
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